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Abstract  
The close connection between Persian and Arabic language and literature has led to numerous 

exchanges between the two languages. Among them is the translation of Saad al-Din Varavini's book 

"Marzbannameh" by Ibn Arabshah in the ninth century. Ibn Arabshah has taken an adaptive and free 

approach in his translation and tried to disguise his translation by creating a metamorphosis and 

recreating the original text. The present study is based on the model of Vinay and Darbelnet and aims 

to evaluate the quality of Ibn Arabshah's translation and explain his use of the components of adapted 

translation. Due to the wide volume of the book, its fifth chapter was examined as a body of research. 

The result of the research showed that "Fakheh al-Khalifa" is an adapted translation of Marzbannameh 

and the translator has made the translation language normal by substituting simple expressions instead 

of complex structures, increasing and decreasing the meaning of words, and using equivalents in the 

target language. In adapting his translation to the model of Vinay and Darbelnet, it was also found that 

the translator has presented another metamorphosis of the precious work of "Marzbannameh" through 

indirect translation and using the techniques of transposition, modulation, equivalence, and adaptation. 

He brought the target text closer to the horizon of the Arabic-speaking reader in a way that, in addition 

to providing a readable context, enabled the Arabic-speaking reader to communicate well with the text. 

Keywords: Marzbannameh, Fakheh al-Khalifa, Translation, Transformation 

Components, Vinay and Darbelnet Model. 

                                                            
- The Present Paper is Adapted from a Ph.D. Thesis on Arabic Language & Literature, 

Bu-Ali Sina University. 

 Corresponding Author: smm@basu.ac.ir 

How to Cite: Ghaffari, S., Masboogh, S.M., Zoodranj, S. (2021). Analysis of 

Metamorphic Components in Ibn Arabshah's Translation of Marzbannameh Relying 

on the Pattern of Vinay & Darbelnet. Translation Researches in the Arabic Language 

& Literature.  11 (24). 9-37. doi: 10.22054/rctall.2021.59673.1548. 

https://orcid.org/0000-0002-2697-7595
https://orcid.org/0000-0003-0739
https://orcid.org/000-0002-1699-4930


 ---------هاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربيپژوهش --

 73-11، 1211، بهار و تابستان 42، شماره 11دوره 
rctall.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/RCTALL.2021.59673.1548 
 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

22/
22/

29
11

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

91/
90/

20
99

 
 

77
97

-
21

89
 

IS
SN

:
 

 
20

98
-

27
98

eI
SS

N
: 

 

 از عربشاه ابن ترجمة در دگردیسی هایمؤلفه بازشناسی
   داربلنه و وینه الگوی بر تكیه با نامهمرزبان

 ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی  غفاری  سولماز
  

 ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استاد،  مسبوق مهدی سید
  

 ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، زودرنج صدیقه

 چکيده 
اي درون هترجمه، بازسازي و بازآفرینی یک متن در زبانی دیگر است كه مستلزم تسلط كامر مترجم به عناصر و داللت

ها و احدیابی و انتقال وهاي متنی و غيرمتنی زبان مقصد است و به معادلها و نشانهتو برون زبانی متن مبدأ و نيز دالل
شود. ارتباط تنگاتنگ ميان زبان فارسی و عربی باعث دادوستدهاي پرشماري بين این دو هاي زبانی محدود نمیصورت

ابن عربشاه در سدد نهم است. ابن  سعدالدین وراوینی توسط« نامهمرزبان»ها ترجمة كتاب زبان شده كه از جملة آن
عربشاه در ترجمة خود، روی ردي اقتباسی و آزاد اتتاذ كرده و كوشيده با ایجاد دگردیسی و بازآفرینی متن اصلی بر 

 سنجیيفيتكرو با ت يه بر الگوي وینه و داربلنه و با هد  ارزیابی و پژوهش پيشترجمه خود، لباس تأليب بپوشاند. 
ی حجم هاي ترجمة اقتباسی سامان یافته است. با توجه به گستردگگيري او از مؤلفهشاه و تبيين ميزان بهرهترجمة ابن عرب

« الخلفاءهۀفاک». برآیند پژوهش نشان داد كه باب پنجم آن به عنوان پي رد پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،كتاب
هاي همسو با زبان مقصد، جایگزین كردن عبارات ساده ادلكاربست معمترجم با نامه است و اي اقتباسی از مرزبانترجمه

، زبان ترجمه را عادي و طبيعی كرده است. در تيبيق ترجمة به جاي ساختارهاي پيچيده، افزایش و كاهش معناي واژگان
هاي ت نيکري از گيبا بهره ابن عربشاه با الگوي وینه و داربلنه نيز مشتص شد كه مترجم از رهگفر ترجمة غيرمستقيم و

مؤلفه ت. ارائه داده اس« نامهمرزبان»یابی و اقتباس، دگرگفتی دیگر از ا ر گرانسنگ جایی، تغيير بيان، معادلجابه
ر رفته و كاسازي بيشتر در سيح عبارت و جمله بهجایی پربسامدترین مؤلفه است و دو مقولة اطناب و افزودهجابه
جایی، بهنامه افزایش یابد. مؤلفة تغيير بيان پس از جانسبت به مرزبان الخلفاءکهۀفاگویی باعث شده در مجموع حجم اطناب

 .است پركاربردترین مؤلفه

 .الخلفاءفاکهۀنامه، های دگردیسی، مرزبانترجمه، الگوی وینه و داربلنه، مؤلفهها: کليدواژه
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 مقدمه
مترجم به منظور درك ترجمه، نوعی پردازش و بازنویسی مجدد متن اصلی است؛ نراكه 

رین معادل تكند و در مرحله بعد، محتوا را با نزدیکبهتر محتواي متن، ابتدا آن را تحلير می
نایی و هاي معكند و این امر مستلزم آشنایی مترجم با تعدیرطبيعی زبان مقصد بيان می

 ساختاري و الگوهاي زبانی هر دو زبان است.
 از ريپرشما هايترجمه خلق باعث فارسی و عربیزبان  ميان پيوند ژر  و تنگاتنگ

 ترجمه آورد. حوزدمی فراهم پژوهش براي مناسبی زمينة كه شده ع سبر و فارسی به عربی
 بسياري در هك اين ته. است بوده برخوردار بسزایی رونق از تاكنون زبان از دیرباز دو این ميان
 فهومم از متون این خروج كند،مایی میع س خودنو به فارسی به عربی كهن هايترجمه از

 رهنگی،ف عوامر تا يرگفار موضوع، این است. براي تأليب مفهوم سوي به آن و سير ترجمه
 ببس روی ردي ننين مجموع در. نظرگرفت در توانمی زیادي تاریتی و اجتماعی ف ري،

 راكهن است؛ داشته ناما در نابودي گزند از را هاآن و شده متون گونهاین بقاي و جاودانگی
-برمی گام نابودي سوي به دوم دسته ا ري عنوان به متن مبدأ با برابر صورت ا ريدر غير این

 ري درمداتأليب مفهوم كردن آش ار است، توجه مورد بيشتر این پژوهش در آنچه. داشت
 ادی دگردیسی یا و بازنویسی عنوان تحت آن از امروزه كه است ايترجمه روی ردي قالب
  ت.اس شده انگاشته نادیده آن اهميت و مانده مغفول زیادي حدود تا كه روی ردي شود؛می

ها و روی ردهاي نقدي ترجمه، ام ان مقایسه متن اصلی با متن ترجمه شده امروزه نظریه
-است كه پژوهش 6ها نظریة كاربردي وینه و داربلنهرا فراهم كرده است؛ از جمله همين نظریه

هاي فارسی به عربی اري در قلمرو این نظریه در ایران به ویژه در نقد ترجمهشمهاي كم
رو درصدد است با ت يه بر الگوي وینه و داربلنه به پژوهش پيشصورت گرفته است. 

از این  نامه بپردازد تاهاي دگردیسی در ترجمة عربی ابن عربشاه از مرزبانبازشناسی مؤلفه
 گوید: هاي زیر پاسخرهگفر به پرسش

شود كه براساس آن بتوان آن را هایی در ترجمة ابن عربشاه دیده میها و مؤلفهنه نشانه -
 شمار آورد؟اي اقتباسی همراه با دگردیسی بهترجمه

هاي الگوي وینه و داربلنه براي شناخت روی رد اقتباسی ترجمة ابن دالیر كارایی مؤلفه -
 عربشاه نيست؟

                                                            
1- The theory of Viney & Darbelent 
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مود نامه ظهور و نالگوي وینه و داربلنه در ترجمة باب پنجم مرزبان هايیک از مؤلفهكدام -
 بيشتري دارد؟

 پژوهش . پيشينۀ1
-كم هاينامه و ترجمه دانستن آن، پژوهشاز مرزبان الخلفاءفاکهۀدرخصود تأ يرپفیري 

نامه، مرزبان»( با عنوان 6831شماري صورت گرفته كه از آن جمله است: مقالة افراسيابی )
-، محمد غازي ملييوي و مرزبانالعقولروضۀهاي تازه پيرامون تأليب، ترجمه و تحریر تهن 

را  عقولالروضۀنامه و است كه در آن نویسنده نتست كتاب مرزبان« نامه سعدالدین وراوینی

-مفاکهۀو  اءالخلففاکهۀها و ابواب معرفی كرده، سپس با ذكر نند نمونه به مقایسة كلی بتش

صرفاً با  را الخلفاءفاکهۀپردازد و ترجمه بودن كتاب نامه میو مرزبان العقولروضۀبا  الظرفاء
لگوي كند. در حالی كه مقالة حاضر در پرتو اهاي دیگران تا حدودي تبيين میاستناد به گفته

د ميزان كوشهاي دگردیسی در ترجمه ابن  عربشاه، میوجوي مؤلفهوینه و داربلنه و با جست
 هاي غيرمستقيم نشان دهد.گيري مترجم را از مؤلفهبهره

در  «گوربهرام»تيبيقی بر داستان  -روی رد تحليلی»( در مقالة 6869آرانی )قاسمی
ور گشده، ح ایت بهرامپس از معرفی دو ا ر یاد« الظرفاءمفاکهۀو  الخلفاءفاکهۀنامه و مرزبان

 را در دو ا ر یادشده تبيين كرده است. را انتتاب و نقاط اشتراك و افتراق این داستان
وان به مقالة تدر خصود نقد ترجمة فارسی به عربی براساس الگوي وینه و داربلنه نيز می

تغيير بيان و فاخرگویی در ترجمة از فارسی به عربی براساس نظریة »( با عنوان 6863حيدري )
ير بيان بيين نظریه، روي دو مولفه تغياشاره كرد. در این مقاله، نویسنده ضمن ت« وینه و داربلنه

ارسی به هاي فهایی از ترجمهسنجی برگردان نمونهیابی متمركز بوده و با كيفيتو معادل
نهاد اي خوب پيشهاي بيان جایگزین و فاخرگویی را جهت ارائه ترجمهعربی در پایان روش

 كرده است.
 قتباسی و تبيين فرآیندهاي ترجمة اكوشد ضمن شناسایی مؤلفهپژوهش حاضر می

وي وینه هاي ميرح در الگبازآفرینی و دگردیسی در ترجمة ابن  عربشاه، ميزان كارایی مؤلفه
  و داربلنه را در این نوع ترجمه مورد نقد و سنجش قرار دهد.
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 الخلفاءفاکهةنامه و . نگاهي به کتاب مرزبان4
 ر دوران كهن بوده است. آ ار پرشماريهاي ادبی دترجمة متون ادبی ی ی از پویاترین جریان
از ساند كه از جهت ادبی سبکع س ترجمه شدهدر ژانرهاي متتلب از عربی به فارسی و بر

اي ه، كتابی است مشتمر بر ح ایات، تمثيالت و افسانهنامهرزبانم» اند.و تأ يرگفار بوده
يور، دیو و پري فراهم طرز و اسلوب كليله و دمنه از السنه وحوش، طآميز كه بهح مت
لهجة قدیم طبرستانی در  اند. ظاهراً اصر این كتاب در اواخر قرن نهارم هجري بهآورده

مازندران تأليب شده و وضع آن منسوب است به اسپهبد مرزبان بن رستم بن شروین پریم از 
 ري كه این ا(. »6868)قزوینی، « هاي آل باوند كه به زبان طبري نوشته شده استشاهزاده

دین وسيلة سعدالاي از همان كتاب اصلی است كه بهامروزه در دسترس ماست، بازنگاشته
ین كتاب، ا» (.6836)درستی، « فراهم آمده است 111تا  167هاي وراوینی در فاصله سال

باشد و باور بر این است كه این كتاب در هاي بسيار كهن میها و ح ایتدربردارنده داستان
گوید به زبان طبري طوري كه وراوینی میهاي فارسی ميانه و آنی از گویشاصر به ی 

ن غازي محمد بطور جداگانه توسط سعدالدین وراوینی و ليب شده است كه دو بار بهأكهن ت
« العقولۀروض» ر خود رانام ا  ملييويست. به نثر فنی فارسی دري برگردانده شده ا ملييوي

 (. 6836رضایی، « )نهاده است
دبن الدین احمشهاب»نامه نيز همچون دیگر آ ار سترگ ادبيات فارسی، توسط مرزبان

تبار دربار سليان ههجري قمري( كاتب ایرانی 395-766« )ابن  عربشاه ابومحمد معرو  به
-فاکهۀ»قمري  391بایزید به عربی ترجمه شده است. وي این كتاب را پس از ترجمه در سال

اي كه در این خصود قابر تأمر است، نظر برخی ناميد. مسأله« الظرفاءو مفاکهۀ الخلفاء
-امه میناري این كتاب را ترجمه و تحریري از مرزباننگاران و منتقدان است كه شمتاریخ

قدمه اند. حسن عاصی در مدانند و برخی دیگر آن را ا ري مستقر به قلم ابن عربشاه دانسته
شروین از  بننامه است كه سپهبد مرزبان اصر این كتاب از مرزبان»گوید: می« الخلفاءفاکهۀ»

-(. احمد امين نيز در كتاب ضحی6569عربشاه، ابن ) «ملوك پاوند آن را به طبري نوشت

نامه رزبانرا از متن فارسی م الظرفاءو مفاکهۀ الخلفاءفاکهۀابن عربشاه كتاب »گوید: االسالم می
امه نتوان گفت: نقاط اشتراك كتاب مرزبان(. در مجموع می6169)امين، « ترجمه كرده است

ها، تها، عناوین ح ایها ی ی است. نام بابانی آنبسيار است؛ زیرا جوهرد مع الخلفاءفاکهۀو 

https://wikinoor.ir/%D9%85%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://wikinoor.ir/%D9%85%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://wikinoor.ir/%D9%85%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://wikinoor.ir/%D9%85%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://wikinoor.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
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-هاي مشترك فرهنگی و... همه و همه نشانها، مؤلفهذكر آیات قرآن، اشعار عربی، شتصيت

 هاي بسياريها و مانندگیاست. این دوكتاب، همگونی الخلفاءفاکهۀدهندد ترجمه بودن 
بشاه عراطناب موجود در ترجمه ابن  تواند تصادفی باشد.ها هرگز نمیدارند و این همگونی

هاي وي، نحوه بيان و ارائه معانی از جهات متتلب لفظی و معنوي و تفاوت سازيو افزوده
 مداري یا همان ترجمة اقتباسیها باعث شده كه این كتاب مير به تأليبدر شماره ح ایت

ی نامه دانسته است. )ر.ك: غنيماي اقتباسی از مرزبانرو، غنيمی هالل آن را ترجمهیابد. از این
-فاکهۀ «المقفععبداهلل بن»(. محمد غفرانی خراسانی نيز در كتاب خود با عنوان 6878هالل، 

 (.  6619نامه سعدالدین وراوینی دانسته است )ر.ك: غفرانی، را ترجمة مرزبان الخلفاء

 . معرفي الگوي وینه و داربلنه7
 6هاي ژان پر وینه و ژان داربلنهپرداز كانادایی با نامهدر ميانة سدد بيستم ميالدي دو نظری

ایی از ههاي مورد استفاده در برگردان متنشناختی به توصيب روشبراساس الگوهاي زبان
 داختند.اي، بين این دو زبان پرهاي فرانسه و انگليسی و در حوزد تحلير ساختاري مقابلهزبان
 ةانهاي هفتگبيش از همه مدیون روشپرداز ترجمه، هشناس و نظریوینة زبانپرشهرت ژان»

شناسی تيبيقی فرانسه و سبک»در كتاب  ژان داربلنهاست كه با هم اري  متون ادبی ةترجم
پرداز معتقدند هر این دو نظریه» (.6868)كمالی، « كرده استميرح « انگليسی: روش ترجمه

اي هدارد تا به شيومند زبان را وامیا داراست كه به ش لی نظامزبانی روح متتص به خود ر
ها، وجود برخی متتصات (. از جملة این ویژگی6867)فاست، « خاد، خود را ابراز كند

ان دهد متن مبدأ را بدون تغيير به زبهاي معنایی ظریب است كه اجازه نمیسب ی یا تفاوت
فرآیندي پيچيده است كه مترجم در انجام آن  ها، ترجمه،مقصد انتقال داد. در نظر آن

جارهاي متفاوت بودن هنگيرد. عالوه بر این، كار میهاي گوناگونی را ناخودآگاه بهت نيک
نگی شود كه مترجم باید نگویک زبان با زبان دیگر باعث نرخش در ساختار زبان مبدأ می

وشد كگيرد. در واقع مترجم میكار ها را درون متن به درستی بهكار گرفتن این نرخشبه
زبان متن را به قدري طبيعی جلوه دهد كه خواننده با توجه به مقتضاي حال خود به درك 

نند: كوینه و داربلنه در الگوي موردنظر خود دو روش را پيشنهاد می درستی از آن متن برسد.
رجمة قرضی و ت برداري یا ترجمةگيري، گرتهگيري یا قرضترجمة مستقيم شامر وام -6»

                                                            
1- Viney, J. & Darbelent, J. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%94_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D9%87
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ترجمة غيرمستقيم شامر فرانهش )تغيير بيان یا  -1اللفظی و واژه یا ترجمة تحتبهواژه
ا یابی و انيباق )همانندسازي یجایی یا تغيير صورت(، معادلمدوالسيون(، دگرگونی )جابه

متن  وتوان در سيوح متتلب زبان اعم از واژه، دستور ها را میلفهؤاقتباس(. هریک از این م
راحت صتواند اطالعاتی ضمنی، درون خود داشته باشد كه بهیک متن می )همان(.« به كار برد

بيان نشده باشد. مترجم با توجه به فضاي معنایی متن در برخی موارد اطالعات ضمنی را در 
ي انجامد و سيح شفافيت متن را براشدن زبان می كند كه خود به عاديزبان مقصد بيان می

 برد.نندگان باال میخوا

اي هآنچه مسلم است كارایی الگوي وینه و داربلنه براي ترجمة متون ادبی نظير ح ایت
-نامه است كه با آفرینش مجدد و دگردیسی همراه است. ننين ویژگی نشان از تحولمرزبان

ا هپفیري این ح ایات و عدم وابستگی به صورتی واحد و خوانش متعدد در همة ادوار و زبان
 ها و تغييراتدهد كه در فرآیند ترجمه به دگرگشتدارد كه به مترجم این ام ان را می
 متناسب با زبان مقصد دست یازد.

 . دگردیسي یا ترجمۀ اقتباسي2
هاي زبان مبدأ به روی رد آزاد، مترجم براي رهایی از قيد و بند الفاظ، ساختارها و غرابت

دشوارتر از آزاد اللفظی بسيارهاي تحتواندن ترجمهجو، خآورد. از دیدگاه صلحروي می
گيري ترجمة آزاد به سمت خواننده است، نراكه این نوع (. جهت6877جو، است )صلح

ر به كاربرد این روی رد در ترجمه بيشت»پردازد نه انتقال الفاظ. ترجمه به انتقال پيام و مفهوم می
زبان مقصد توجه دارد و داراي نهار سيح: هاي ساختاري، واژگانی و معنایی صحيح ویژگی

هاي (. روش6836)معصوم، « انيباق، ترجمة آزاد، ترجمة ارتباطی و ترجمة اصيالحی است
اي كه در ميرح شده همگی یک وجه مشترك دارند وآن ترجمة پویا است؛ یعنی ترجمه

نه و وی»ار كند. متاطب همان واكنش خوانندد متن اصلی را ایجاد كرده و با او ارتباط برقر
ورد؛ آدانند كه همان موقعيت زبان اصلی را به وجود میداربلنه نيز ترجمة پویا را روشی می

)همان(. مترجم در ترجمة اقتباسی، پيام را « شوددر حالی كه از واژگانی متفاوت استفاده می
ورت تغيير ص كند و بااز قالب زبان مبدأ خارج و آن را در قالب زبان مقصد بازآفرینی می

كوشد خواننده به پيام ميلوب دست یابد و همواره خوانندد مقصد را مدنظر قرار كالم می
 دهد.می
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 نامه. معرفي باب پنجم مرزبان5
داري، دوري از عتاب و سرزنش، قضا و پوشی، تواضع، رازمحتواي باب پنجم شامر؛ عيب

ا هاست. تعداد داستان« رد دادمه و دادستاندربا»نامه قدر و ... است. عنوان این باب در مرزبان
مرد با هدهد، خسرو با ملک دانا، دزد با كيک، نيک»در این باب شش داستان شامر داستان 

است. عنوان باب پنجم در « بزرجمهر با خسرو، مرد بازرگان با زن خویش، راي هند با ندیم
داستان  68و شامر « لب و کبیرالضباعفی نوادر ملک السباع و ندیمه أمیر الثعا» الخلفاءفاکهۀ

نوادر ملک السباع، قصۀ الحرامی مع الطامر، قصۀ الهدهد، قصۀ ابراهیم بن سلیمان بن »است: 
عبدالملک، قصۀ کسری و وزیره بزرجمهر، قصۀ صفح الملک عن السفاح بن الموذی، حکایۀ 

ق و ن، مفاوضۀ بین القلالتاجر البلخی، ندیم فغفور الختن، قصۀ الخارج علی الملک أنوشروا
اب ها در دو كتهاي آن و حتی تعداد داستانها و شتصيتعنوان برخی از داستان«. العصفور

ست. ها دقيقاً ی ی اكمی با هم تفاوت دارند، اما عناوین، محتوا و موضوع بسياري از داستان
سی و هد  دگردیاي است كه مترجم با ها نيز صرفاً نشأت گرفته از رویهوجود این اختال 
مداري در پيش گرفته است. كاربرد ی سان بسياري از آیات قرآن، ابيات، گرایش به تأليب

 ها و اصيالحات در باب پنجم هر دو كتاب مؤید این مدعاست.عبارت

 هاي چهارگانه وینه و داربلنه. مؤلفه6
ي مترجم در هاآوریم كه در هر عنوان روی رد و شگرددر ادامه نهار عنوان اصلی می

اي هها و مقالهگيرد. در كتابكارگيري آن مورد توجه قرار میانتتاب این راه ارها و به
ی به این هاي متتلفهاي الگوي غيرمستقيم وینه و داربلنه معادلفارسی براي هر یک از مؤلفه

 -1سازي(، جایی )تغيير صورت، ترانهش، دگرگونی و عقالییجابه -6شرح آمده است: 
 -5یابی )تعادل و تعدیر(، معادل -8يير بيان )تلفيق، امتزاج، فرانهش و مدوالسيون(، تغ

ها نندین محور و موضوع قابر عالوه بر این، هریک از مؤلفه اقتباس، انيباق، همانندسازي.
ده گنجد. بنابراین، سعی شبحث دارد كه بررسی و ارزیابی تمام محورها در این جستار نمی

 ي و پربسامد گزینش و مورد تحلير قرار گيرد.موارد كاربرد

  



 11 | غفاری و همکاران

 

 جایي. جابه6-1
رجم سازي متن توسط متاست كه جهت طبيعی« جاییجابه»ترین تغيير ساختاري، متداول

مترجم براساس  آید.شمار میبههاي مهم بازنویسی در متن جلوهگيرد و از صورت می
ر دو ر نظر گرفتن اشرا  و تسلط كافی بر هاختياراتی كه در فرآیند ترجمه دارد، البته با د

جایی تواند در راستاي انتقال مفهوم تصميم بگيرد و دست به جابهزبان مبدأ و مقصد، می
 .تواندكار مترجم را نسبت به دیگران متمایز سازداركان جمله بزند كه این فرآیند خود می

اي بقهدستوري و گرامري به طجایی به معناي تغيير صورت و شامر حركت از یک طبقه جابه
با تغيير در ساختار و فرم زبان بدون این ه معنا و مفهوم متن عوض شود، مترجم دیگر است. 

ه جایی، لغت زبان مبدأ بدر جابه»كند. از نظر وینه و داربلنه تحولی در این زمينه ایجاد می
اربلنه، )وینه و د« شودلغتی از زبان مقصد كه از طبقه واژگانی دیگري است برگردانده می

موارد بسياري هستند كه در آن »كه اذعان دارد  6(. با توجه به گفتة جوليان هاوس6669
اي دست بزند، این موارد شامر دور شدن از تناظر هاي ترجمهمترجم باید مرتب به تبدیر

بان ز صوري در فرآیند حركت از یک زبان به زبان دیگر با استفاده از تغيير دادن دستور
 (. 6835)بهرامی، « شودواژگان می

 رد.بندي كتوان در قالب دو مقولة فعلی و اسمی دستهجایی را میمؤلفة جابه محورهاي

 هاي فعليجایي در مقوله. جابه6-1-1
 جایي در فعل معلوم به مجهول. جابه6-1-1-1

 (6871نامه: سه عادت از عادات جاهالن است )وراوینی، متن مرزبان
 (1241 عربشاه،)ابن  الماتٍعَ الثِثَبِ یُعرفُ الجاهلَ الکرامات أنَّا یا ذَ معلَإِ جمة عربی:تر

 جایي از فعل به اسم. جابه6-1-1-4

 (6871)وراوینی،  شریک گرداندنامه: خود را در مقاسات آن متن مرزبان
 (6516 عربشاه،)ابن  وائبِالنَفی  المشارکۀُ ترجمة عربی:

  

                                                            
1- House, J.  
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 هاجایي در ترجمه زمان فعلجابه.  6-1-1-7
 (6871داشت )وراوینی، و پوشيده می كردمشاهده مینامه: بزرجمهر متن مرزبان

 (6516 عربشاه، )ابن  اهُنهَا أَلَ وَ بداهُما أَفَ مرَذا األَهَ هرُزرجمِبُ اهدَشَترجمۀ عربی: 

 هاي اسميجایي در مقوله. جابه6-1-4
 خبریه به انشائيه ۀجمل در جایي. جابه6-1-4-1

 (6871 وراوینی،) !كند؟ آش ارا من راز كه پسندد كی نامه:متن مرزبان
 (6516 عربشاه، ابن ) سِرِّی یُکشفُ ال وَ عِثرَتی یُقصدُ فَالترجمة عربی: 

 فعل به اسم از جایي. جابه6-1-4-4
زنند  يحِ دجله معلقكه گاهِ تعليم از نردبانِ هوا بر س بازیگراننامه: ی ی نون متن مرزبان
 ( 6871)وراوینی، 

(  6516اه، )ابن عربش نغطُکۀ و تَه فی البرِدامَقُلِتَلعبَ  طِّن البَمِ ائفۀٌت طَلبَطَ ثمَّترجمة عربی: 
6516 ) 195.) 

 معرفه به نکره ترجمۀ در جایي. جابه6-1-4-7
  (6871)وراوینی،  نرود كفب برو كه زبانینامه: متن مرزبان
 (6516(  6516)ابن عربشاه،  کذوبٍَ غیر اللسانُ کانبی: ترجمة عر

 مفرد به جمع اسم ترجمۀ در جایي. جابه6-1-4-2
اوینی، )ورآید  كارگرتر نهانی پرده در خصمان سگالشِ و دشمنان نامه: م يدتمتن مرزبان

6871 ) 

 (  6516)ابن عربشاه،  دٌحَسو أو عَدوٌ بِالمعاکسَۀ یُسابقُه أو المقصودُ یَفوتُ ربّماترجمة عربی: 

 جمع به مفرد اسم ترجمۀ در جایي. جابه6-1-4-5
 ( 6871)وراوینی،  است پاك عيب از كه عرضی: گفت نامه: دادمهمتن مرزبان

 ( 6516)ابن عربشاه،  العیوبِ مِن العِرضُ تتّقی: أبونوفل فَقال ترجمة عربی:
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 سازي. افزوده6-1-4-6
 ... بر و آورد شهههبيتون او جانِ بر قضههها شهههبی پس بگفت او اب راز نامه: اینمتن مرزبان
 ( 6871)وراوینی، 

 زمتُعَ إنّی السّرائرِ، فی السررِّ  کاتمَ و طامر أبا یا قَال و وافاه حتّی فاهٌ أَدنَی ثمّترجمة عربی: 
 و نّیعَّ رالسِ هذا فاکتُم فیها، ما آخُذَ و لِاستَصفیَها الملکِ خزائنِ إلی الدّخولِ علی کَالمنُهمِک
 قصدَ مّث .أباطیلِه علی نیّتِه فی استمرَّ و سراویلِه فی طرَحَ ثمّ منّیِ الدّم من شرتتَ  ما امصرُ  

 (.6516 عربشاه، ابن) ...بهِ یَخلو کان ما اللّیالی بعضِ فی

 . ایجاز6-1-4-3
 و. ..آید عبارت در بتر اندیشی ني وتر هرنه برگردد، بتت نون كه نامه: دانیمتن مرزبان
 ندارد زیادت بهره گوییستن اهليّت از گوینده اگرنه كند، یاوري اقبال نون آن برع س
 ( 6871)وراوینی،  نماید متين و مح م وي از ستنی ترركيک

 ترجمة عربی: 
 الررذکِی یَحترراجُ الجررَدُّ ترَولرَّی   إذا و
 عیونهررَا الحظَتررک السرررعرراد ُ إذا و

 

 مررراحرراً الررزوالِ قرربررلَ رأیرره فرری 
 أمررانٌ کررُلررّهررُنَّ  مررَخرراوِ ُفررَالرر نررِم

 

 (6516عربشاه،  ابن)                                      

 . اطناب6-1-4-8
 (6871 وراوینی،) نپفیرد صورت آن إعادتنامه: متن مرزبان

 (6516عربشاه،  ابن) وصَدُّه وُقوفُه ال وَ ردُّه یُمکنُالترجمة عربی: 

 قيد به اسم ترجمه در جایي. جابه6-1-4-9
 (6871وراوینی، ) روم ملک بتدمت ساعت همين نامه: منمتن مرزبان

 (.6516عربشاه،  ابن) النّافعِ المطلبِ لهِذا الفورِ علی أذهبُ أنا هَا ترجمة عربی:

مترجم با توجه به نظم گفتمان مقصد، جمالت و زنجيرد جمالت »اند: بر همين اساس گفته
آورد؛ به عنوان مثال، مترجم براي جمالتی كه در م درمیكند و به نظرا بازتوليد و مرتب می
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كند و به اصيالح جمالت آورد، جمالت بلند را كوتاه میاند، فعر میمتن مبدأ بدون فعر
(. 6836پرور، )مهدي« كندجا و یا اضافه و كم میش ند و یا جمالت معترضه را جابهرا می

 دادمه و»اهر كلمات سروكار دارد. داستان بنابراین، مترجم در این مؤلفه با صورت و ظ
گویی كه وجایی است. در خالل گفتهاي جابه)اسم دو شغال( از جمله مصداق« دادستان

كند و معتقد است این دو شغال باهم دارند، دادمه به خيایی كه مرت ب شده اعترا  می
 نيست. راي جبران آنزدم بر زبان جاري ساختم و متأسفانه فرصتی بحرفی را كه نباید می

لي ن ستن كه از دهان بيرون آمد و تير كه از قبضة كمان »نویسد: وراوینی در این رابيه می
 ( 6871)وراوینی، « اعادت آن صورت نپفیرد، گفر یافت

ه قوفُال وُ ه ومکن ردُّالیُ ترِعن الوَ یرُمإذا  همِواللفظُ عن غیرِ نظرٍ کالسَّ» :گویدمی عربشاهابن 
  .(116: 6516عربشاه، )ابن « هدُّوصَ

وم عربشاه فعر معلاست كه ابن « گفر یافت»شاهد مورد نظر در این بتش، ترجمة فعر 
. در برگردانده است« رُمی عن الوترِ»صورت مجهول  جایی بهرا با استفاده از ت نيک جابه

 «ال وقوفه وصدُّهالیمکن ردّه و»و « اعادت آن صورت نپفیرد»بتش آخر این نقر قول؛ یعنی 
ا یک عربشاه بجایی صورت گرفته است؛ به این صورت كه ابن نيز نوع دیگري از جابه

جایی دستوري، اطناب ایجاد كرده و با نوعی توضيح و تفسير وارد متن مقصد شده و با جابه
 متر كرده است. در هر دو نمونة فوق، مترجآن را طوالنی« و ال وقوفه و صدُّه»ذكر عبارت 

جایی بهره برده است. ابن صورت را جهت دریافت پيام دست اري كرده و از مؤلفه جابه
كند تا همان تا ير عربشاه در مقام مترجم، صورت را كم، زیاد، متفاوت و گاهی حف  می

 متن مبدأ بر خواننده ایجاد شود.

اي كه يهبا توص پردازیم؛ دادستان در رابيهجایی در همين داستان میبه نمونه دیگر جابه
عيب داشتن، دیگري داند: خود را بیهاي نادانان میكند، سه عادت را از ویژگیبه دادمه می

را از نظر دانش و علم از خود فروتر دیدن و سوم به دانش خود مغرور بودن. وراوینی در 
 گوید:گونه میمورد خصلت سوم این
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 (6871)وراوینی، « انتها داشتن مسوم: به علم خویش خرّم بودن و خود را بر قد»
 (.6516، عربشاه)ابن « یو النُّهَ العلمِ فی فنونِ ینتهَا : أن یری أنَّهالثۀُالثّ» عربشاه:ابن 

هاي جزئی و عادي كالم ابن عربشاه به وفور دیده ترجمة اسم به صورت فعر در سازه
و این  برگرداند« انتهی»عر را كه مصدر است به صورت ف« انتها داشتن»شود. وي عبارات می

ز طبقه جایی و تغيير ات نيک آسيبی به مفهوم و محتواي كالم وارد ن رد و این همان جابه
دستوري خاد به طبقه دستوري دیگر است كه مترجم عامدانه یا ناخواسته مرت ب آن شده 

شد، این ااست. ی ی از عواملی كه باعث شده مترجم تمایر بيشتري به كاربست فعر داشته ب
است كه ساختارهاي اسمی در زبان فارسی و ساختارهاي فعلی در زبان عربی بسيار است. 

ورد؛ خاي( دارد و ساختارهاي فعلی بيشتر در آن به نشم میزبان عربی ویژگی اشتقاقی )ریشه
-زبانآیند، اما باعث شده ترجمة مربنابراین، ننين تغييراتی در جمله هرنند جزئی به نظر می

 سازي كرده است.امه رنگ و بوي ساختار فارسی را نداشته باشد و مترجم آن را بومین
ه عربشاه این است كهاي صورت گرفته در ترجمة ابن جایین تة قابر توجه در جابه

هد  او از كاربست آن رعایت اصر خوانایی است. این نوع تغييرات به ظاهر ساده در كالم 
نابراین، این بنامه به نثري روان و خوانا تبدیر شود. مصنوع مرزبانعربشاه باعث شده نثر ابن 

اي از ترجمة ترانهشی است كه زیرمجموعة الگوي وینه و داربلنه شاخصه در ترجمه، گونه
  گيرد.قرار می

 . تغيير بيان6-4
يير غافتد كه مترجم معنا یا زاویة دید نویسنده را در متن ترجمه تاین مؤلفه زمانی اتفاق می

تعدیر، »ر بيان ظور از تغييمن تر،دهد و با زبانی گویا مفهوم اصلی را منتقر كند. به عبارت دقيق
ریزي آن در زبان مقصد و با هد  كاري در صورت زبان مبدأ به هنگام قالبتغيير یا دست

نوعی »لنه این مؤلفه از نظر وینه و دارب(. 6836نژاد، )صحرائی« انتقال بهتر پيام به متاطب است
 «روش ترجمة مشتمر بر تغيير دیدگاه و یا تجدید خاطره است و غالباً از مقولة اندیشه است

(. وینه و داربلنه معتقدند كه مترجم براي جلوگيري از برداشت اشتباه 6669)وینه و داربلنه، 
اده فاي مناسب از تعابير موجود در گنجينة ذهن خود استخواننده و به منظور ارائه ترجمه

 ها بهره برد قيعاً معنی را تباه خواهد كرد.اي كه اگر مترجم از دیگر مؤلفهكند؛ به گونهمی
ه مترجم از عباراتی شود، نراكالبته این بدان معنا نيست كه تغيير معنی به تغيير ایده منتتهی می
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د. رسانی را میمبدأ تفاوت دارد، اما در واقع ایدد مشابه گيرد كه در ظاهر با زبانبهره می
 یابد، نه ایده.بنابراین، معناي متن و دیدگاه زبان مبدأ تغيير می

فرهنگی خود ات ا كند و از خود بپرسد در زبان  -در این موارد مترجم باید به شمّ زبانی
 يه مترجم تنها با ت»شود. مادري او، یک مفهوم خاد در ننين موقعيتی به نه نحو بيان می

پرهيز كند و در ترجمه به زبانی روان و « ايزبان ترجمه»تواند از ري خود میبر شمّ زبان ماد
ميان دو واژه یا دو عبارت پرهيز كند و در « تعادل ساختاري»طبيعی دست یابد و از برقراري 

ترجمة هر عبارت، مقصود نویسنده را ترجمه كند و همان ا ري را كه خوانندد متن اصلی 
 تا(. فر، بی)خزاعی« دد ترجمه منتقر كندكند به خوانندریافت می

ظی و یا اللفشود كه ترجمة تحتاز دیدگاه وینه و داربلنه، تغيير بيان، زمانی محقق می
جایی به گفتة دستوري درستی منجر شود، اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب حتی جابه

نه وینه و داربل»كند. ه میبه شمار آید كه در این صورت مترجم از این نوع ترجمه استفاد
در صورتی  دهند.بسيار به تغيير بيان به عنوان سنگ محک یک مترجم شایسته، اهميت می

 (. 6836)ماندي، « دهندد نيرگی كافی بر زبان مقصد استجایی فقط نشانكه جابه

 . محورهاي تغيير بيان باب پنجم 6-4-1
 ثانویه معناي به اوليه معناي از بيان تغيير .6-4-1-1

 هنتيج ن اند،می گر حدقة نایژد از گرگالب كه حسرت اشکِ همه آن نامه:متن مرزبان
 لوگ در هنوز شيشه قهقهة و زد جهان كارِ بر سحرگهان گر غنچة كه است خنده یک همان
 (6871 وراوینی،) بپاالید دل خون زارگریه به كه باشد

 قَولٍ لُّک و المبارزُ البطلُ مُقاومتهِا عَن یَعجزُ العاجزِ بیالغَ مِن تُصدَرُ حرکۀٍ کلُّ وَترجمة عربی: 
 (6516 عربشاه، ابن) ...مذاهلَ و مجاهلَ فی العُقالءِ أَدلّۀَ مَعانیهِ دلیلَُ یَدع الجاهلُ بِه یتَفوَّهُ

 منفي به مثبت از بيان . تغيير6-4-1-4
 ( 6871 وراوینی،) داشتمی پوشيده و كردمی مشاهده بزورجمهر نامه:متن مرزبان

 (6516 عربشاه، ابن) أَنهاهُ ال وَ أَبداهُ فَما األمرِ هذا بُزرجمهرُ شَاهدَترجمة عربی: 
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 مثبت به منفي از بيان . تغيير6-4-1-7
 و انيستشيي صفت زدگیشتاب كه دانی تا گفتم آن بهر از افسانه این نامه:متن مرزبان

 (1687 وراوینی،)نادانی  باب از صبريبی
 اقبِوفی عَ فکرِالتّو  فی المالِ التأملِ ضیلۀَتعلم فَ؛ لِهذا المثالِ دتُما أورَإنّترجمة عربی: 

 (6516)ابن عربشاه،  حوالِاألَ

 سازيشفاف تصریح، کل، به از جزء بيان . تغيير6-4-1-2
 (6871 وراوینی،) رمش بپرسيد نامه: گمتن مرزبان

و  هرَکر له الدّذَ وَ ثۀِبالمحادِ هُسَو آنَ ه إلیهِن حالِعَ الِؤالسبِ مَدَّقَتَ وَ علیهِ مَلّسَفَترجمة عربی: 
 (6516)ابن عربشاه،  بِن الدُّمِ ما وقعَ رَذاکَو تَ هُوادثَحَ

 جزء به کل از . تغيير بيان6-4-1-5
 (6871)وراوینی،  در بسته دیدنامه: نون بِدرِسرايِ خود رسيد، متن مرزبان

مقفالً و  ، فرأی البابَابٌال بوّ وَ اجبٌما علیه حَو  إلی البابِ ن وصلَإلی أترجمة عربی: 
 (6516)ابن عربشاه،  سبالًعلیه مُ القندیلُ

 دیگر جزئي جاي به جزئي . بيان6-4-1-6
ناگفته  كه ستننامه: براهمه هند كه براهينِ ح مت در بيان دارند، ننين گفتند متن مرزبان

ها باشد و خاطبان را رغبات بدو ها و محبوبِ دلمرغوبِ طبع بدان متدره ناسفته ماند كه
او  هایی باید كرد كه بازارِ تزویجصادق و ستن گفته بدان كدبانوي شوي دیده كه حيلت

ام كه خاموشی هم پرده عورت بدشواري ترویج پفیرد و هم در ليایب كلمات ایشان خوانده
 (7168)وراوینی،  جهلست و هم ش وه عظمتِ دانایی

 هُتَ، إن حبسَسدِو الجَ الرأسِ و هو حارسُ أسدٌ سانُاللّحکماء: ال قال بعضُترجمة عربی: 
ن إک ما لم تُبدِهِ فأسیرُ . و قالوا الکالمُکَسَفترَإِ هُتَلط، و إن سَکَبسَحَ هُقتَک، و إن أطلَرسَحَ
بن )ا لتُی ما قُی علَمنّ رُأقدَ لا لم أقُی مَ: أنا علَالحکماءِ . قال بعضُهُأسیرُ نتَأَفَ بهِ کلمتَتَ

 (6516عربشاه، 
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باید دادمه را به سبب خيایی كه در برابر پادشاه مرت ب « دادمه و دادستان»در داستان 
 گوید:كردند. وراوینی در توصيب جزئيات این صحنه میشده بود مجازات می

 (.6871)وراوینی، « ندوي نهادپاي  اي بردادمه را محبوس كردند و كنده»نامه: متن مرزبان
)ابن  «هِیجلَرِ وَ دیهِفی یَ لَالسِه والسَّتِقبَرَعوا الغُلَّ فی ضَلیه و وَوا عَضُبَقَفَ: »ترجمة عربی

 .(6516 عربشاه،

را « اپ»جایی است؛ مترجم واژد در این نمونه، شاهد دو مؤلفه هستيم: مؤلفة نتست جابه
ر حالت به حالت دیگر تغيير یافته است؛ در اصكه مفرد است به مثنی برگردانده و از یک 

و  اللفظی نبودهمقصود وراوینی از پا، دو پاي دادمه است، اما مترجم مقيد به ترجمة تحت
رقبته »هاي بينيم كه مترجم واژهصورت آزاد اقدام به برگردان آن كرده است. در ادامه میبه
سازي، زاویة دید را تغيير داده و متن ا را به متن افزوده و با هد  شف« السالسل فی یدیهو

را از حالت كلی به حالتی جزئی برگردانده است. مترجم با این كار معناي كالم را تا حدودي 
 تغيير داده، اما ایده و ف ر كه حبس دادمه و تبيين شرایط مجازات است،  ابت مانده است. 

ر حالی كه خسرو گوهري در گوید: ددادمه در رابيه با داستان خسرو و بزرگمهر می
تر از سرشک عاشق و دست داشت كه این گوهر آبدارتر از دندان زیبارویان و رخشان

ایی شده هتر از مروارید بود، غرق در تماشاي مرغابیتر از شبنم بر برگ گر و تابناكروشن
 را در بستر آب نگونه آفریده است! بود كه نگارگر هستی آن

تش دس سرو گوهري گرانمایه در دست داشت ... در استغراق آن حالت ازخ»نامه: متن مرزبان
 (.6871)وراوینی، « در افتاد

 (.6516 عربشاه،)ابن هو ساهٍ  وَه صبعِإ من الخاتمُ قطَفسَ :ترجمة عربی

را به صورت حقيقی « دست»عربشاه برخال  استعمال مجازگونة وراوینی، واژد ابن 
ء بر جز« دست»راوینی را از این واژه كه در واقع اطالق كر ترجمه كرده و مقصود اصلی و

: انگشت( ترجمه كرد. در این نمونه با وجود این ه إصبعاست را به معناي حقيقی )« انگشت»
مترجم معنا و زاویة دید را از دست به انگشت تغيير داده، اما این تغيير معنا به تغيير ایده منتهی 

 انگشتر است،  ابت مانده است. نشده و ایده كه همان گم شدن
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از دیگر محورهاي تغيير بيان، تبدیر معنا از حالت مبهم به واضح و روشن است؛ به این 
صورت كه متن مبدأ به نيزي اشاره دارد كه یا مبهم است یا این ه معناي آن صریح و مستقيم 

و پهلو ته كه باعث دكار رفبيان نشده است و در آن كنایه یا مجاز یا آرایة ادبی دیگري به
شود. در این حالت مترجم آن را با همان ابهام و شدن و ابهام در مفهوم و فحواي كالم می

كند. یح میكند، بل ه با تغيير بيان به آن تصرهمراه با آن صنعت ادبی به متن مقصد منتقر نمی
ود ر باغی براي خ، داستان دربارد موشی است كه با مشقّت فراوان د«موش با مار»در داستان 

رود، بعد از بازگشت به ناگه متوجه س نی گزیدن اي ساخته است. روزي بيرون میخانه
گيرد به نحوي آن را نابود كند؛ بنابراین، یک روز خود شود. تصميم میاش میماري در خانه

وراخی كند، موش در سدهد، باغبان به قصد گرفتن موش، او را دنبال میرا به باغبان نشان می
اه به گونه به اشتبزند و اینجهد، باغبان با بير بر سر مار میكه مار در آن منزل گزیده می
 كند. وراوینی در این رابيه گفته است: جاي موش، مار را نابود می

 (6871)وراوینی، « باغبان بر مار ظفر یافت»نامه: متن مرزبان
 (.6516 اه،عربش)ابن  «یتلک األفع لَقتَفَ» ترجمة عربی:

ظفر »سازي و تغيير بيان پرداخته و هاي پيشين مترجم به تصریحدر اینجا هم، مانند نمونه
« قتل»كه دالّ بر دست یافتن، كامياب شدن و غلبه كردن است را به صورت فعر « یافتن

له مؤلفة به وسي« از ميان برداشتن مانع است»ترجمه كرده است. مترجم با حفظ ایده كه همانا 
به « ریافتنظف»تغيير بيان و استفاده از گنجينة واژگانی ذهن خود، زاویه دید را از وجه مثبتِ 

 اي در نظر گرفت كه تنها یک معنی از آنتغيير داد و براي كلمة مبدأ، واژه« قتل»وجه منفی 
شود؛ در واقع این واژه در ستن ابن عربشاه با حفظ جوهرد اصلی با تعبير دیگري دریافت می

 بيان شده است.
ه كارگيري آن محتاط بود. البتدو مؤلفة فوق شباهت زیادي به هم دارند كه باید در به

ها را ناناریم زیرمجموعة هر دو مؤلفه بگيریم؛ به عنوان مثال، در مؤلفة برخی شاهد مثال
 هتواند نوعی تغيير بيان هم محسوب شود، نراكسازي میجایی؛ اطناب، ایجاز، افزودهجابه

ه شود، معناي مقصد نسبت بجا میساختار دستوري كالم جابه ،در این سه مورد عالوه بر این
 یابد.زبان مبدأ با حفظ ایده تغيير می
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 یابي. معادل6-7
 پردازان زیادي به آنیابی است كه نظریهاز دیگر معيارهاي الگوي وینه و داربلنه، معادل

مة جمله یا عبارت، معادل آن در زبان مقصد بيان اند. در این روش به جاي ترجپرداخته
یابی را خلق مجدد متن با استفاده از كلمات متفاوت در وینه و داربلنه، معادل»شود. می

رآیند كارگيري این روند طی فها همچنين معتقدند كه بهكنند. آنشرایيی مشابه تعریب می
ور كند. بنابراین، وقتی مترجم مجب تواند سبک متن مبدأ را در زبان مقصد حفظترجمه می

ها ها، عبارات اسمی یا وصفی و صداي واژهها، اصيالحات، كليشهالمثراست با ضرب
(. در این بتش منظور از این 6831 پور،)ولی« سروكار داشته باشد، این بهترین روش است

سط باري. معادل پویا توپفیر و اجهاي قالباست، نه معادل« ناپفیرپویا و قالب معادل»مولفة، 
شود و آفرینشی است كه از فردي به فرد دیگر متفاوت است؛ زیرا هر بار مترجم خلق می
شود. بنابراین، وظيفة مترجم فراهم آوردن شرایيی هاي متفاوتی دریافت میكشب و پيام

تأ ير  واست كه در آن نویسندد متن اصلی و خوانندد زبان مقصد بتوانند با ی دیگر به تعامر 
متقابر بپردازند و ننين شرایيی زمانی محقق می شود كه متن زبان مقصد از نظر ارزش 

 ارتباطی با متن زبان مبدأ معادل و ی سان باشد.

 یابي پویا . محورهاي معادل6-7-1
 (هاالمثل ضرب اصطالحات و)موقعيت  توصيف .6-7-1-1

 (6871 وراوینی،) دیدمنمی مساعدت سبير بر را طالع نامه: سعادتمتن مرزبان
 :6516 عربشاه، ابن) إنتِکاسٍ فی السّعدُ و انعِکاسٍ فی الجَدُّ ذاَک إذ کَان ترجمة عربی:

 تفسيري معادل .6-7-1-4
 (6871 وراوینی،) دار خود به گوش اينشسته كه اینجا: هدهد نامه: ايمتن مرزبان

 ربشاه،ع ابن) المکانِ هذا فی تَقعُد ال الدّیباجِ و القَباءِ و التّاجِ صاحبَ یا فناداهُ ترجمة عربی:
6516) 

 سره و روان . معادل6-7-1-7
 (6871 وراوینی،) بود وزیرحاضر خرس اتفاقا نامه:متن مرزبان
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 (  6516 عربشاه، ابن) یدیهِ بینَ جالساً الدبُّ فَوجدَ ترجمة عربی:

 (الگویيکهن) آرکائيسم یابي . معادل6-7-1-2
 ستس ساعد نه اگر كه تيرانداز مردِ همچون نشيند قبول سمعی مقاعد در و نامه:متن مرزبان

 ...آید نشانه بر زود رود بيرون او قبضه از هرنه اوست مساعد بتت نون دارد، ضعيب و
 (6871 وراوینی،)

 ترجمة عربی:
 حَبائِلُ فَهی العَنقرراءَ بِهررا وَاصرررطررَد

 

 عِنررانُ فررَهی الررجررَوزاءَ بررِهررا وَاقررتررَد 
 

 (  6516)ابن عربشاه،  

 عاميانه معادل .6-7-1-5
 ( 6871 وراوینی،) كنممی تماشا من نامه:متن مرزبان

 (  6516 عربشاه، ابن) علیه أتفرجُ أنا ترجمة عربی:

 نو و بدیع . معادل6-7-1-6
 ( 6871 وراوینی،) داري پوشيده خاطر پرده در را راز این تو اگر نامه:متن مرزبان

 ابن) الصُّندوقِ أسفلِ فی قَلبِک سُویداءِ مِن فاطرحهُ الموثوقُ، ذاک هو أنتَ ترجمة عربی:
 (6516 عربشاه،

 شاعرانه و ادبي . معادل6-7-1-3
 منش در مير ،(شود منحر ) كند مير ناسازگاري طریق از روزگار نون نامه:متن مرزبان
  (6871 وراوینی،) نماید تاریک شبِ نون برو روشن روز كشد بصيرت

 .(6516 اه،عربش ابن) أسفرَ إذا الخمولِ صُبحِ و أدبرَ إذا السّعدِ لیلِ مِن باهلل نعوذُ وَ ترجمة عربی:

هرگاه مترجم معادلی نيابد »گوید: یابی در ترجمه میدربارد معادل 6رومن یاكوبسن
بيان  وها یا تغييرات معنایی تواند با استفاده از واژگان قرضی یا ترجمة قرضی، نوواژهمی

(. این نوع ترجمه 6831پور، )ولی« غيرمستقيم به مجموعه كلمات، كيفيت و توسعه ببتشد

                                                            
1- Jackobson, R. 
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اي نباشد و مورد بررسی قرار نگيرد، اما ی ی از مواردي است كه مم ن است در هر ترجمه
ان مرد بازرگ»افزاید. در داستان شود و بر خالقيت آن میباعث ارزش ادبی و هنري متن می

ستن از بازرگانی است كه ساكن بلخ و صاحب  روث فراوانی بود كه به او « یشبا زن خو
 ارث رسيده بود. از بتت بد و در پی رویدادهاي ناگوار هر نه داشت از دست داد.

)وراوینی،  «و در تتابع احداث زمانه رقعه موروث و م تسب خویش بر افشاند» نامه:متن مرزبان
6871) 

 ربشاه،ع)ابن « لُوابِن الدنیا القَمِ ت عنهُأدبرَ وَ ظِّالفَ هِبعِطَ عاد ِبِ الزمانُ هُعاملَ وَ»ترجمة عربی: 
6516.) 

از  ها و مرسوم بودن اقتباسزبانها با عربزبانكيش و آیين بودن فارسیبا توجه به هم
ثال، م نامه نيز نمود یافته است. به عنوانآیات و روایات در متون فارسی، این امر در مرزبان

اده استف« تتابع، احداث، موروث، مکتسب»هاي عربی در عبارت بيان شده، وراوینی از واژه
جاي ذكر همان معادل ساده از معادلی نو بهره گرفته و به نتستين عربشاه بهكرده، اما ابن 

 كند، بل ه در گنجينة واژگانی خود به دنبال معادلرسد، اكتفا نمیاي كه به ذهنش میواژه
-عربشاه در بهتر و هم زیباتر باشند. ابن گردد كه هم ادبیمیمعنایی براي آن واژه و هم

-كند و در برگردان عبارت دست به معادلآرایی و نغزگفتاري میها، ستنكارگيري معادل

و « الفظِّ طبعهِ بعاد ِ ه الزمانُوعاملُ»زند. جملة سازي و ترجمه مجدد آن در زبان عربی می
ته است. وي كار رفمعادلی پویا است كه در زبان عربی كمتر به« لُرت عنه من الدنیا القوابأدب»

بازرگان »هاي روزگار برشمرده و معناي در پی هم آمدن رویدادهاي ناگوار را از خصلت
ها يدنيا به او پشت گردانيد و شاد»را با استفاده از تعبير كنایی « هرنه داشت را از دست داد

سازي كرده است. معادل« او ستاند و حوادث ناگوار را از پی هم به سوي او نشانه رفترا از 
لفظی یا الگفتارها در متن وجود دارند كه با روش تحتوینه و داربلنه معتقدند برخی پاره»

گفتارها حتماً باید در (. این پاره6669)وینه و داربلنه، « برداري و... قابر ترجمه نيستندگرته
عربشاه نون روی ردي مقصدمحور داشته، نسبت به تغيير شوند. ابن یابی ن مقصد معادلزبا

تر، آگاهانه و هدفمند عمر كرده و همين امر به شيوایی موقعيت در گزینش واژگانی مناسب
 افزوده است. الخلفاءفاکهۀو استواري متن 
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رگانی كه تمام دارایی عنوان شده كه مرد باز« مرد بازرگان با همسر خویش»در داستان 
ها دست پر خود را از دست داده بود جهت بهبود اوضاع، ترك دیار كرد و پس از سال

 برگشت و به سرعت در پی همسرش رفت: 

)وراوینی،  «كه دانست بر بام رفت و از منففي نگاه كردراهی  در بسته دید. به»نامه: متن مرزبان
6871) 

 (.6516 عربشاه،)ابن « نهُمِ قَطرَاستَفَ درباً خفیّاً طوحِلسّلِ عر ُکان یَ و»ترجمة عربی: 

درباً »كه با سياق متن عربی هماهنگی بيشتري دارد آن را به « خفیّا»مترجم با افزودن كلمه 
شاه عربترجمه كرده است. در اصر مقصود وراوینی برابر همان نيزي است كه ابن « خفیِّاً

رود، اما كار میخروج یا راه اضيراري است كه امروزه بهبيان كرده و منظور از راه، همان 
گردان عالوه بر این ه تأ يري مشابه تأ ير متن اصلی در بر« خفیاً»عربشاه با استفاده از واژد ابن 

وده و را برآن افز« درباً خفیاً»آن ایجاد كرد با توجه به برداشتی كه از متن فارسی كرده 
  كرده است. بازآفرینیمقصد  متنبا موقعيتی مشابه در  را ن مبدأموقعيت جمله در مت گونهاین

 . همانندسازي6-2
تی یا ترجمة یابی موقعيكه بيشتر به معادلیابی است اي از معادلهمانندسازي یا اقتباس گونه

شود. این راه ار همراه با شناخته میسازي فرهنگی نيز معادل ا عنوانب آزاد شباهت دارد و
ه مترجم شود؛ در حالی ككار گرفته میتعابيري كه ویژه فرهنگ زبان مبدأ است بهواژگان و 

در این هد. دآن را با بافت و ویژگی زبان مقصد همانندسازي كرده و به زبان مقصد انتقال می
ه معنا و مفهوم كشود ت نيک سعی بر این است كه متن اصلی با عبارات و جمالتی جایگزین 

با مفهوم اصلی  ارتباط بهتري و بدین ترتيب خواننده كندبهتر به خواننده القا اصلی نویسنده را 
همانندسازي یا اقتباس؛ یعنی جایگزینی كلمه و مفهومی از متن »كرد. خواهد  متن برقرار

مه و كند با كلاصلی كه در فرهنگ مقصد وجود ندارد یا معناي دیگري به ذهن متبادر می
(. در این راه ار، 6877فر، خزاعی) «كه براي خواننده آشناست مفهومی مشابه آن در ترجمه

هاي فرهنگی متن مبدأ در متن ترجمه متناسب با فرهنگ زبان مقصد دستتوش تغيير جنبه
 تر باشد. شود تا نزد متاطب پفیرفتهمی
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ننان تغييرات اساسی نيست كه ترجمه را از حالت اقتباس از منظر وینه و داربلنه، آن  
مة عادي به ترجمة غيرعادي یا تأليفی تبدیر كند، بل ه انتتاب عمل رد اقتباس، تنها در ترج

مواقع جزئی و بسيار ضروري است كه انتقال مفاهيم فرهنگی از زبان مبدأ به زبان مقصد 
این رویه زمانی كاربرد زیادي دارد كه فهم خواننده خيلی »مش ر ایجاد كند. به عبارت دیگر 

هاي فرهنگی متن مبدأ را در متن ترجمه متناسب با . در این نوع ترجمه، جنبهمهم بوده است
)وینه و  «كنيمدهيم. براي مثال، ی شنبه را جمعه ترجمه میفرهنگ زبان مقصد تغيير می

(. در این روش، مترجم باید یک موقعيت جدید ایجاد كند كه معادل عبارت 6669، داربلنه
گيرد. ار میها مورداستفاده قرها یا فيلمشتر براي ترجمة نام كتابزبان مبدأ باشد. این روش بي

دهد كه یک موقعيت در زبان مبدأ در فرهنگ مقصد تغيير ارجاع فرهنگی زمانی رخ می»
 (. 6836)ماندي، « وجود ندارد

به هر اندازه دو ملت از جهت فرهنگی، اشتراكات بيشتري با هم داشته باشند به همان 
ود و این شاي كمتر میهاي فرهنگی از جمله تبادالت ترجمهاقتباس در تبادل نسبت كاربرد

، از در واقع»گوید كند. حقانی میموضوع در ترجمة فارسی به عربی و برع س صدق می
گيرد، انتقال زبانی در ترجمه از یک سو، تعامر آنجا كه زبان در بستر فرهنگ ش ر می

اي هآن و از سوي دیگر، ارتباط و تعامر ميان فرهنگمترجم با مقوالت فرهنگی موجود در
 (. 6831)حقانی، « سازدناپفیر میمبدأ و مقصد را اجتناب

 . محورهاي همانندسازي 6-2-1
 واژگان سطح در همانندسازي .6-2-1-1

 (6871 ،)وراوینی کعدوّک کَوبِعیُ دِقُلی تفَعَ ن فی الحرصِکُگوید: میبقراط  نامه:متن مرزبان

 فقُدتَ علی حرصُک مَطلوبِک جُلُّ لیکَن: عنهُ تعالی اهللُ رضیَ مالکُ اإلمامُ قالجمة عربی: تر
 عربشاه، ابن) عِداتِک وَ رُقبائِک وَ حُسَّادِک مقامَ ذاتِک وَ نفسِک عَن بِذلک قُم وَ عیوبِک
6516) 

 اصطالحي تعابير سطح در . همانندسازي6-2-1-4
 (6871)وراوینی،  إذا لَم یَنفُث جَوي وَالمَصدورُ نامه:متن مرزبان

 (6516)ابن عربشاه،  وَ غَال الخمرُ سِرَّهُ فی قَلبِه وَ قَذَ َ بِالزُبَد ترجمة عربی:
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 جمالت سطح در همانندسازي .6-2-1-7
 (6871)وراوینی،  القَضاءِ وَ القَدَرِنامه: ما هو فی مَشييةِ اهللِ تَعالَی مِنَ متن مرزبان
مِ عَلیهما آدم أبی البَشرِ معَ موسی الکلی قضیتۀَوَ ناهیکَ فی قَضیتۀِ القَضاءِ وَ القَدَرِ  ترجمة عربی:

 .(6516)ابن عربشاه، جَرَت علیهِ أحکامُ القَضاءِ وَ القَدَرِ  اوَ التَّسلیمُ لمَ الصَّال ُ

مترجم وقتی ببيند كه موقعيت فرهنگ مبدأ بر فرهنگ مقصد منيبق نيست در این صورت 
وان تزند. از جمله همانندسازي واژگانی میخلق موقعيت جدید به همانندسازي دست می با

اشاره كرد: دادمه در رابيه با به استهزا گرفتن عمر « دادمه و دادستان»در داستان به نمونه زیر 
ناخواسته پادشاه پس از این ه به اشتباه خود پی برد براي سرپوش نهادن برآن، شروع به تملق 

دادستان كرد كه تو دوست و یار من هستی و اگر از من خيایی هم سربزند و مستوجب از 
ه دادمه خياب ب عقوبتی ستت هم باشم تو به حرمت دوستيمان آن را فاش نتواهی كرد.

 گوید:میدادستان 

 (6871)وراوینی، « مگر در دل دوستگنجایی ندارد كس در دل كس  رازِ»نامه: متن مرزبان
 (.6516 عربشاه،)ابن « دیقٍدوقٍ صَا عندَ صاحبٍ صَإلّ السرَّ عِودِال تُ» :ترجمة عربی

در زبان فارسی راز دل را در دل گنجاندن كنایه از حفظ و نگهداري آن است و در 
ربشاه معادل عشود و ابن استفاده می «ایداع»فرهنگ و زبان عربی براي ننين تعبيري از لفظ 

قرار داد كه در فرهنگ و زبان عربی به عنوان تعبير « جاندن رازگن»را مقابر  «ایداع السر»
 گري سپردنخود را به دی اقتباسی پربسامد و ادبی كاربرد دارد. به بيانی دیگر، صيانت از راز

اي اقتباسی است متناسب با زبان و فرهنگ مردم عرب. مسلماً ننين ترجمهودیعت نهادن و 
 تر و آشناتر است.ملموسزبان اي براي خوانندد عربترجمه

 گوید:راوي می« مرد بازرگان با زن خویش»در داستان 

 (6871)وراوینی، «  روت صاحبشنيدم كه در شهر بلخ بازرگانی بود »نامه: متن مرزبان
)ابن  «الجاهِ وَ المالِ عریضُ تاجرٌ بلخَ فی مدینۀِ ه کانَأنّ..باد.ِالعِ ن أحدِمِ یغنبلَ» :ترجمة عربی

 (.6516 ه،عربشا
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عریض المال و »از معادل فرهنگی « صاحب  روت»عربشاه براي برگردان عبارت ابن 
 عریض المال، عریض»كند. كه اصيالحی متتص به زبان مقصد است، استفاده می «الجاه

از تعابير متداول در زبان عربی است كه در اینجا « الجاه، عریض القفا، عریض الرأس و...
ل درست معنا فرآیند اقتباس را به درستی انجام داده و از آن بهره برده است؛ مترجم براي انتقا

ة استفاده كند، اما در گنجين« ثریّ، غنیّ و...»هاي توانست از واژهدر حالی كه ابن عربشاه می
 تر باشد. مترجم در زبان عربیتر و هم ادبیگردد كه هم عربیاي میلغات خود به دنبال واژه

دار متناسب با فرهنگ زبان مقصد است. اگر پرسيده شود كه اصيالح اي نشانهدنبال واژ
در مقابر كدام واژه متن مبدأ ذكر شده مسلماً پاسخ دقيقی در پی « عریض المال و الجاه»

ندارد. مترجم با برگزیدن این اصيالح كوشيده همان معنا و كاركرد را به خوانندد عربی زبان 
 القا كند.

-ننين آمده كه بازرگان بعد از این ه تمام دارایی« مرد بازرگان و زن خویش»در داستان 

ها به بلخ اش را از دست داد جهت بهبود اوضاع خویش جالي وطن كرد و پس از سال
بازگشت، اما متوجه شد كه همسرش به دلير نياز مالی ازدواج كرده است. این موضوع خشم 

 رش را كرد: او را برانگيتت و قصد كشتن او و همس

از خون هر دو مرهمی از بهر جراحت خواست كارد بركشد و فرو رود و »نامه: متن مرزبان
 (6871)وراوینی، « خویش معجون كند

 وَ تِإلی البی ولِلی النزُّعَ مَمَّصَ وَ ذلک المسکینِ تلَقَ دَصَقَ وَ کینَالسِّ لَّسَفَ» :ترجمة عربی
 .(6516 عربشاه،ن )اب «یتکَ کیت وَن بَتَالفِ إثار ِ

و از خون هر دو مرهمی از بهر جراحت خویش »شاهد مورد بحث در این بتش، جملة 
در برگردان « ن: ننين و ننابکیت وکیت»عربشاه با استفاده از تعبير است كه ابن « معجون كند

 یآن با روی رد همانندسازي و متناسب با بافت زبان مقصد عمر كرده است. در واقع او معادل
كامالً موجز و خالصه را كه خاد زبان و فرهنگ عربی است براي متن زبان مبدأ برگزیده 

  زبان با دیدن آن منظور و مقصود گوینده را بهتر دریابد.تا خوانندد عرب
د هاي غيرمستقيم، بسامگيري مترجم از مؤلفهدر پایان براي ارائه نمایی از ميزان بهره

 ( آمده است.6ها در نمودار )هریک از آن
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 ابن عربشاه الخلفاءفاکهةهاي غيرمستقيم در . بسامد مؤلفه1نمودار 

 

 گيريبحث و نتيجه
 آید:از آنچه در این جستار آمد نتایج زیر به دست می

تغييرات كاهشی و افزایشی، افزودن امثال و اشعار عربی و نرخش فرهنگی در برگردان  -
ربشاه عر از جمله اسباب و عواملی است كه ترجمة ابن ها و برگزیدن نثر مرسبرخی مقوله
ير ساختار . ابن عربشاه با تغياي اقتباسی و همراه با دگردیسی نزدیک كرده استرا به ترجمه

زبان مبدأ و تعدیالت اساسی در نظام واژگانی آن از یک سو متن را خوانا و روان كرده و 
ر تا معناي موردنظر را بهتر و آسانزبان كمک كرده تاز سوي دیگر به متاطب عرب

زبان با متن ارتباط برقرار كرده و افق معنایی دریابد. وي در مقام مترجم از زاویة یک عرب
بان فارسی عربشاه با زمتن فارسی را به افق معنایی متن عربی پيوند زده است. آشنایی ابن 

ال معانی كار گيرد و در انتقسنجی را درگزینش واژگان بهسبب شده كه نهایت دقت و ن ته
هاي غيرمستقيم توسط مترجم رنگ و بوي موفق عمر كند. عالوه بر این، كاربرد مؤلفه

ترجمه را از متن زدوده و متنی رسا و شيوا ارائه كرده است و در نهایت ساختار متن 
ه ارائاي مناسب هاي ساختاري زبان فارسی دور كرده و ترجمهرا از ویژگی الخلفاءفاکهۀ

 كرده است. 

42%

24%

21%

13%
جابجایی

تغییربیان

معادل یابی

اقتباس



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 12

 

ه از دو نامهاي الگوي وینه و داربلنه براي سنجش و ارزیابی ترجمة مرزبانكارایی مؤلفه -
هاي ترجمة غيرمستقيم ميرح در این الگو به جهت مناسب است: نتست آن ه براساس مؤلفه

اصر  ه ازعربشاتوان مقصدمدار و اقتباسی بودن ترجمه را ا بات كرد؛ این ه ابن خوبی می
هاي روی رد سنتی ترجمه فاصله گرفته و به بازآفرینی و داري و تعادل به عنوان مؤلفهامانت

هایی همسو با ترجمة مستقيم دگردیسی روي آورده است. دوم این ه به سبب وجود نمونه
 توان ا بات  و ادعاي تأليب بودن آن را رد كرد. ترجمه بودن این كتاب را می

جایی پربسامدترین مؤلفه است و دو جم در مرحلة نتست مؤلفه جابهدر ترجمة باب پن -
ویی باعث گكار رفته و اطنابسازي بيشتر در سيح عبارت و جمله بهمقولة اطناب و افزوده
س از نامه افزایش یابد. مؤلفة تغيير بيان پنسبت به مرزبان الخلفاءفاکهۀشده در مجموع حجم 

بی را به یابی، این ا ر ادعربشاه به كمک معادلاست. ابن  هجایی پركاربردترین مؤلفجابه
شمار را كتابی تأليفی به الخلفاءفاکهۀسازي كرده كه شماري از محققان، اي بومیگونه
ها جهان متن نویسنده را با جهان متنی كه خود اند. او در واقع به واسية این مؤلفهآورده

اعث شده كه خوانندد عرب زبان به خوبی با متن ارتباط براي خواننده آفریده پيوند زده و ب
 .برقرار كند
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 51)66، نامة ترجمه قرآن()ویژه هاي قرآنیژوهشپ .پردازان ترجمهنظریه .(6835) .بهرامی، محمد
 .56-63(، 58و 

 . تهران: روزنه.هاي حيوانات در ادب فارسیح ایت .(6871).تقوي، محمد
 تهران: اميركبير. .6 چ .هاي ترجمهنظرها و نظریه .(6831) .حقانی، نادر

 . تهران: سمت.6چ  .متون ادبی ةترجم .(6835) .فر، علیخزاعی
 .مصباح .هاي مرزبان بن رستم اسپهبدزاه طبرستانیمروري بر اندیشه .(6836) .احمددرستی، 
66(58) ،619-657. 

(، 6)5 ،رفانیهاي ادب عژوهشپنامه یادگاري از ایران عهد ساسانی، مرزبان (.6836) .رضایی، مهدي
57-13.  

 .51-87(، 5)6 ،مترجم .ترجمه ةگانهاي هفتت نيک .تا()بیهههههههههههههههه .
 .66-8(، 17)7، مترجم .تغيير بيان در ترجمه .(6877)هههههههههههههههه . 

 تهران: فردوس. .7  چ. تاریخ ادبيات در ایران .(6811) .اهللصفا، ذبيح
 .15-9(، 86)3 ،ميالعات ترجمه .. نگاهی دوباره به تعدیر در ترجمه(6836) .نژاد، فهيمهصحرائی

 .القاهره: الدار القومیه .عبداهلل بن المقفع .(6619) .غفرانی التراسانی، محمد
: تهران .زاده شيرازياهللسيد مرتضی آیت ة، ترجادبيات تيبيقی .(6878). هالل، محمدغنيمی

 اميركبير.
. ندم ارراحله گة ترجم .شناسی(هاي زباننظریه ة)تبيينی بر پای ه و زبانترجم .(6867) .فاست، پيتر
 علمی. تهران:

 جا: ميبعه مجلس. بی .نامهمرزبان .(6868) .قزینی، محمد بن عبدالوهاب
 تهران: سمت. .9 چ .اصول فن ترجمه .(6868) .محمدجوادكمالی، 

كارشناسی ارشد زبان و ادبيات  ةنامپایان .نامههاي شعري در مرزبانجلوه .(6879) .كبوتري، جواد
 .ایران تهران: . دانشگاه شهيد بهشتی .فارسی

یابی واژگانی در هاي معادلبررسی شيوه. (6836) .ست، هایدهدوكميلی و  معصوم، سيد محمد
 .669-68(، 1)51، ميالعات زبان و ترجمه .متون تبليغاتی و تجاري از انگليسی به فارسی ةترجم

 لم.ع . تهران:بينفریده حق و الهه ستوده ةترجم .رآمدي بر ميالعات ترجمهد .(6836) .ماندي، جرمی
هاي ترجمه و بررسی سيستم تحریب متن نظري بر روند پيدایش نظریه .(6836) .پرور، فاطمهمهدي

 .18-97(، 56) 5 ،كتاب ماه ادبيات .از نظر آنتوان برمن
تهران: . 8. چ محمد روشن ةمقابله و تصحيح و تحشي .نامهمرزبان .(6871) .وراوینی، سعدالدین

 اساطير.
 .78-11(، 63)7 ،پژوهی ادبیمتن .در ترجمهیابی بررسی نظریات معادل .(6831) .پور، والهولی

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/955069
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/955069
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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